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Tervezés és gyakorlat tantárgy
10. évfolyam javító- és különbözeti vizsgája
A vizsgára vonatkozó szabályok:
- a tervezés tantárgy-, javító- és különbözeti vizsga gyakorlati- és a hozzátartozó elméleti tételek
megoldásából áll.
- gyakorlat idő 180 perc
- a szóbeli beszámolás időtartama 10 perc
Minimum követelmények:
- a kihúzott tétel szerinti téma alapfogalmainak ismerete, és a kapott feladat megoldása

A vizsga értékelése:
0 - 50% 1
51 - 60% 2
61 - 70% 3
71 - 80% 4
81 - 100% 5
A vizsga tervezés részéhez szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja):
- grafit ceruza,
- radír,
- olló, sniccer,
- vonalzó,
- ragasztó (technokol, stift),
- színes eszközök (ceruza, ecset, tempera, akvarell festék, tűfilc, filcek)
-A/4-es /dipa/ 6db
-fénymásoló papírok 10 db A/4-es
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- vászon anyagvágatok / 6db 30x30 cm-es/, szalag, tű, cérna, hímzőfonal, egyéb mintázásra
alkalmas kellékek
A vizsga típusa: gyakorlati és szóbeli
Elérhető pontszám: 100 pont /Gyakorlat 70, elmélet 30/
Tételek:
1. Gyakorlat: Megadott természeti nép motívumainak inspirálása alapján
mintatervezés, Sorminta, zárt- vagy helyi minta, folyamatos- vagy terülő minta
tervezése színes eszközökkel Elkészítendő: 3dbA/4-es mintalap
Elmélet: a természeti nép mintatervezés típusai, képzései, jellemző helyei a
viseletben /sorminta és képzései, zárt vagy helyi minta és képzési lehetőségei,
folyamatos vagy terülő minta és képzési lehetőségei/
2. Gyakorlat: Öltözéktervek készítése, a megadott természeti nép alapján. Minta
ábrázolása figurán Több rétegű öltözék tervezése. Minimum 6db vázlat és 1dbA/4-es
színes technikával megjelenített divatgrafika készítése.
Elmélet: Kollekció- és lépték, fogalma, minták elhelyezési lehetőségei
3. Gyakorlat:.Anyagmanipulációk készítése szabadkézzel, vágással, ragasztással,
hímzéssel, tűzéssel, horgolással, fonással, festéssel, nyomással, egyéb egyéni
lehetőségekkel Minimum 6dbA/4-es kartonon prezentálva.
Elmélet: 3 kiválasztott anyagmegmunkálás ismertetése a felsorolt
technikákból/hímzéstípusok, kötés, horgolás, fonás, csipkekészítés, nemezelés,
batikolás, nyomás, csomózás, szövés, patchwork/

